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Dagelijks leven

Inleiding
Hoe zag Raalte eruit als bezet dorp? Wat waren de gevolgen van de 
oorlog op het dagelijks leven? Er waren minder producten te krijgen in 
winkels, mensen verdwenen plotseling, er kwamen nieuwe regels, en 
radio’s en fietsen moesten bijvoorbeeld worden ingeleverd. Voor de 
Joodse mensen waren er minder vrijheden, voor hen werden aparte 
regels opgesteld. Vaak moesten zij onderduiken. In dit thema bestu-
deer je bronnen die vertellen over de veranderingen in het dagelijks 
leven. Je leert welke gevolgen de oorlog had voor het dagelijks le-
ven.

Bezetting
Raalte werd bezet op 10 mei 1940. De Duitsers kwamen Raalte binnen 
vanuit Almelo
1. Bekijk de kaart en zet een rondje om Raalte en Almelo. 
2. Herken jij nog meer dorpen en steden. Schrijf ze op.
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Kaart

Je ziet een afbeelding van de Hekkertsbrug (later de Daggertsbrug) in de Almelosestraat. 
Dit was de plek waar veel Duitsers Raalte binnenkwamen. 
3. Bekijk de foto van de brug en daarna de kaart van Raalte. Zoek de brug op, op de kaart 
en zet er een rondje omheen. 

 

 

Schaarste 
Doordat er een tekort was aan voedsel, vond de regering dat daar zuinig mee om moest 
worden gegaan. Er kwam een centrale keuken en verschillende producten gingen ‘op 
de bon’. De bonnen die je kreeg van de regering kon je inruilen voor eten (bij de centrale 
keuken), kleding en bijvoorbeeld zeep. De bonnen zelf waren geen betalingsmiddel. Op 
de foto (op pagina 4) zie je het personeel van de Centrale keuken, de gaarkeuken van de 
zuivelfabriek De Hoop in Raalte. 
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Het personeel van de Cen-
trale keuken, de gaarkeu-
ken van de zuivelfabriek

Voedselbonnen

4. Waarom gingen er producten op de bon?
          
          
          

5. Op de afbeelding hieronder zie je voedselbonnen. Noem drie 
producten die  ‘op de bon’ kwamen. 
          
          
          

6. Zouden mensen tijdens de oorlog net zoveel pro-
ducten kunnen krijgen als wij tegenwoordig kun-
nen? Leg je antwoord uit.
        
        
        
        

7. Verschillende producten zoals gas, stroom, vlees 
en boter gingen in de oorlog op rantsoen. Zoek op 
(op internet) en leg uit wat ‘op rantsoen’ betekent. 
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Betje Zwarts – De Lange 
met haar 2 kinderen

De Brief uit Westerbork

Kamp Westerbork 
De familie Zwarts – De Lange uit Raalte zat samen met ande-
re Joodse inwoners van Raalte in het kamp Westerbork. Kamp 
Westerbork is vanaf 1942 vooral bekend geworden als door-
voerkamp.
8. Ga naar een zoekmachine (google) op internet, zoek op  en 
leg uit wat het begrip ‘doorvoerkamp’ betekent. 
          
          
          
          

Bekijk de brief (en lees de vertaling, die op de volgende blad-
zijde staat vermeld) die Betje Zwarts – De Lange schreef tijdens 
haar verblijf in kamp Westerbork.
9. Noem twee producten die werden gegeten.
          
          

10. Vergelijk dit eens met wat jij dagelijks eet,  noem drie verschil-
len.
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Zondagmorgen half 11

Beste menschen.

Zoo jullie zien wij nog in Wester-
borg. Of wij de blijven weten wij 
niet want morgen gaat er wee 
een transport weg.
Het is hier verschrikkelijk. Als wij 
dat overleven zijn en boekdelen 
van te drukke. Zus en Jaap en 
de kinderen zijn al weg en Har-
tog ook. Het is verschrikkelijk.
Heb onze Jaap helemaal niet 
goedendag gezegd. Ben er ka-
pot van en dan zijn er 3 broers 
van Sam weg. Jaap, Willem en 
Flip
Maar zeg er niets van tegen mijn 
schoonmoeder, want dan over-
leefd zij het niet. Wij zitten hier al 
meer als een week maar het is 
net of het langer is.

Je word van de eene barak 
overgebracht naar de andere. 
Het is niet om uit te houden. En 
toch moeten wij de moed erin 
houden anders is het helemaal 
mis. Frieda en haar moeder lig-
gen op een andere barak. Daar 

was ik wel graag want nu ben je hele-
maal alleen met de kinderen.
Sam was net bij mijn en is nu weer weg 
met Dini.
Het is hier zoon modderpoelwant het 
is allemaal zand en nu is het modder. 
Mars, als je nog wat voor ons kunt krij-
gen doe het dan.
Hindert niet wat het kost. Sam zegt bij 
‘Hooischotte’ kunt je misschien ook wel 
wat voor ons krijgen.
En… ‘Jokshorst’ heeft misschien nog wel 
boter voor ons.

Als jullie kunt doe het dan want ik zou 
hier nog wel graag blijven hoe rommel 
of hier ook is. Zoo net krijgen wij ook een 
brief van mijn schoonmoeder en daar 
vragen ze ook naar Rein uit Hoogeveen 
maar die is ook al weg.

Jopie als je Sientje soms ziet mag jij 
haar wel vertellen maar niet waar mijn 
schoonmoeder bij is hoor.
Jopie, waar blijven die gezellige avon-
den. Ik hoop dat wij die nog eens weer 
beleven. Net was onze Izak nog hier.
Die was van de week zoo zenuwachtig 
maar het ging nu nog wel. Sjaak en Ja-
cob zijn hier nog wel.
Die jongens lijden ook honger en dat is 

wat.
Als wij een beetje eten over hebben 
dan bewaren wij dat wel maar wij krij-
gen soms zelf niet genoeg en dan is wat 
om ook voor zoveel menschen eten te 
geven.
Dat valt ook niet mee en het is alle da-
gen kool en wortels, maar dat hindert 
niet.
Als je honger hebt eet je alles en wij ho-
pen nog altijd dan wij weer beter krij-
gen. Je word hier ook gek van het ge-
schreeuw want daar zijn nog kinderen 
van 2 maanden. Daar word je naar van.
Nou lieve menschen ga ik eindigen. Ik 
hoop dat ik jullie ook nog eens weer er-
gens mee kan helpen kan als wij me-
keer weerzien.

Ik denk zooveel aan Zus. Die mis ik zoo. 
Dini was er al ziek van.
Nou menschen het beste.
Ook van Sam, Dini en Moosje en apart 
van mijn Betje.
Bis maar veel voor ons dat wij gauw 
weer bij jullie moge zijn.

Ik doe er een briefje voor Vijver bij.
Sam zijn adres is S. Zwarts, Brak 56. Bed 
94. Post H.

De vertaalde brief uit Westerbork
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WESTERBORK

De vertaalde brief uit Westerbork

V.l.n.r. Rachel, David en Regina Lutraan, 
Bertus Gorter en Elisabeth Lutraan, gefo-
tografeerd voor het huis van de familie 
Lutraan in de Stationsstraat

11. Maak een woordspin van zes woorden die te maken hebben met ‘Kamp Westerbork’ 
aan de hand van deze brief.

Enige Joodse overlevende kamp
Vanaf 1942 kregen mannen uit Raalte, waaronder ook Joodse mannen, een oproep voor 
de werkkampen. David Lutraan is de enige joodse Raaltenaar die aan het eind van de 
Tweede Wereldoorlog levend terugkeerde uit de Duitse concentratiekampen.

Lees de verklaring van David Lutraan (zie volgende bladzijde). 
12. Zoek op wat een werkkamp is (zoals in Hummelo).
              
              
              
              

13. Wat is het verschil tussen een doorvoerkamp (zoals Westerbork) en een concentratie-
kamp.
              
              
              
              

De familie Lutraan woonde wat nu Stationsstraat 17 en 19 is. Op stationsstraat 21 staat een 
gebouw dat een Joodse functie heeft gehad. Nu is het gebouw in gebruik als ‘Vrij Katho-
lieke kerk’.
14. Zoek op welke (Joodse) functie het gebouw in de oorlog heeft gehad.
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verklaring van D
avid Lutraan
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Tekening

Hongerwinter 
Door de slechte oogst, de slechte 
weersomstandigheden, en ook 
door een tekort aan brandstof 
was er aan het eind van de zomer 
1944 te weinig voedsel. In Zwolle 
en omgeving was er nog relatief 
genoeg. Daarom trok een hele 
stroom vluchtelingen (hongertrek-
kers)  vanuit het westen van Ne-
derland naar het oosten van Ne-
derland. Deze periode in de winter 
van 1944-1945 noemen we de 
Hongerwinter.

Hier zie je een tekening die te ma-
ken heeft met de oorlog, en in het 
bijzonder met de schaarste aan 
voedsel.
15. Noem twee voorwerpen of si-
tuaties die je herkent uit de oorlog, 
die bijvoorbeeld te maken hebben 
met de voedselvoorziening of met 
de oorlog in het algemeen.
     
     
     
     
     
     
     

16. Kleur daarna de tekening in.
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Foto van de oorlog

In een boom is de datum en de 
naam van onze bevrijders gekerfd

Bevrijding!
17. Je ziet hier een foto die gemaakt is in de oorlogs-
periode. Kijk goed naar de foto. Wanneer denk jij dat 
de foto is gemaakt, aan het begin of aan het einde 
van de oorlog? Leg je antwoord uit.
        
        
        
        
        

Tussen 9 en 12 april 1945 werd de gemeente Raalte 
bevrijd, er werd dagenlang gefeest. 
18. Door wie werd de gemeente Raalte bevrijd?
        
        
        

19. In 1952 werd door de Gemeenteraad besloten om 
een deel van de Raalterstraat voortaan Canadas-
traat te noemen, kun je uitleggen waarom men dat 
heeft gedaan?
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Foto van de bevrijding

Groep gijzelaars

Schoolstraat Raalte
 
21. Bekijk de foto. Noem twee dingen die je ziet op de foto 
die herinneren aan de bevrijding.
          
          

Gijzeling 
Op 11 april 1945 werd een Duitse militair beschoten. Als reactie
 gijzelden de Duitsers meer dan 60 inwoners van Heino. Op
de foto zie je de groep gijzelaars die gelukkig allemaal 
ongedeerd terugkeerden op 14 april 1945. Na de bevrijding 
van Heino heeft deze goede afloop als herinnering een plekje 
gekregen in het straatnamenregister. 

 22. Streep het foute antwoord door: 
  Dit plein heet nu 11 april / 14 april – plein.

 23. Kan je bedenken waarom dit plein zo heet? Leg
  je antwoord uit.
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Tekenblad

Monumenten
Bekijk de website www.oorlogsmonumenten.nl. Zoek op de plaats ‘Raalte’. 
Het zoekresultaat geeft twee pagina’s aan monumenten waarvan er acht te 
maken hebben met de Tweede Wereldoorlog in de gemeente Raalte. Bekijk 
de acht monumenten die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog 
in de gemeente Raalte (dus je mag ook een monument/plek uit kiezen een 
ander dorp dan Raalte in de gemeente). Kies er één uit en beantwoord de 
volgende vragen: 
24. Hoe ziet het monument er uit? Beschrijf het aan iemand die het niet kan 
zien.
            
            
            

25. Wat staat er op het monument (tekst)?
            
            
            
            

26. Wanneer is het monument opgericht?
            
            

27. Zelf aan de slag! Teken zelf een monument voor de slachtoffers van de 
oorlog.
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Puzzel Dagelijks leven

1. Naast een fiets moest men ook vaak een ander voorwerp 
inleveren, welke? (Tip: je kunt er naar luisteren)
2. Wat moest je altijd bij je hebben?
3. Waarmee kon je eten en andere producten krijgen?
4. Vul in: het was heel ………... om onderduikers te helpen.
5. Noem een product dat je kon krijgen met voedselbonnen?
6. Welk kamp overleefde David Lutraan?

Zoek nu het antwoord:
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Puzzel Dagelijks leven

Eindopdracht

Op pagina 17 staan vier foto’s. Knip de 
vier foto’s uit en plak ze op het plakvel. 
Bedenk bij elke foto een bijschrift (titel) 
en geef daaronder een korte uitleg, 
waarom de foto bij dit thema past.
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FOTO

FOTO

FOTO

Plakvel

FOTO
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Knipvel

WESTERBORK
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1. Naast een fiets moest men ook vaak een ander voorwerp inleveren, welke? (Tip: je kan er naar luisteren)

2. Wat moest je altijd bij je hebben?

3. Waarmee kon je eten en andere producten krijgen?

4. Vul in: het was heel ………... om onderduikers te helpen.

5. Noem een product dat je kon krijgen met voedselbonnen?

6. Welk kamp overleefde David Lutraan?

Zoek nu het antwoord: A B C D E F

Pagina 1


